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Klaudia Szelc 

Temat: DO CZEGO POTRZEBNE JEST PRAWO KANONICZNNE? 

a) Cel dydaktyczny: Uzmysłowienie czym jest i dlaczego potrzebne jest prawo kanoniczne. 

b) Cel wychowawczy: Ukazanie prawa kanonicznego jako bardzo potrzebnych zasad, które przyczyniają się 

do porządku, dyscypliny w Kościele oraz określają prawa i obowiązki poszczególnych jego członków. 

Uświadomienie iż prawo kanoniczne jest, by pomóc ludziom żyć tak, by zostali zbawieni. 

Pomoce: Pismo Święte , świeca, kartki, długopisy. 

 
Treść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego 

(znaną formułką lub własnymi słowami). 

Pomódlmy się do Ducha Świętego, o obecność i potrzebne dar. Niech On nas napełnia mądrością i                           

miłością, oraz prośmy by te spotkanie przyniosło owoce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

Animator wita wszystkich obecnych i po wprowadzeniu atmosfery skupienia przechodzi do tematu... 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Na początek, chciałabym abyście w grupach po 3-4 osoby, tak jak siedzicie, korzystając z kar- 

tek A4, które wam dam, spróbowali odpowiedzieć na pytanie:,, Czym i dlaczego jest potrzebne prawo 

kanoniczne?' 'Odpowiedź możecie wyrazić w dowolny sposób: narysować coś, napisać – forma dowolna. 

[Animator rozdaje kartki A4 i daje czas na pracę w grupie. Po zakończeniu pracy zadaje pytanie:] 

 [Każda grupa prezentuje swoją pracę] 

 

Dziękuję za wasze wypowiedzi. 

 

Chciałabym, abyście w dwóch grupach, spróbowali udowodnić dwie tezy.  Każda grupa dostanie te-

zę, którą należy udowodnić, swoje argumenty zapisujemy na kartce.   

Grupa 1. – Prawo kanoniczne jest potrzebne w Kościele.  

Grupa 2. – Kościół nie potrzebuje prawa kanonicznego. 

[Po chwili, animator prosi grupy o zaprezentowanie swoich argumentów na podane tezy najlepiej prze-

prowadzić to w formie dyskusji]. Dziękuję obu grupom, za zaprezentowanie swoich argumentów. 

 

Wiele przedstawiliście treści o prawie kanonicznym, ale pozostaje pewien niedosyt, że znamy je w bar-

dzo małym stopniu. Dlatego chciałabym podczas tego spotkania podjąć głębsze zastanowienie do czego 

prawo kanoniczne jest potrzebne? 

 

II. Osądzić 

(animator czyta świadectwo osoby)                                                                                                                                         
„Jestem wierzący, ale do kościoła nie chodzę. Mam osobiste relacje z Bogiem i nie potrzebuję 

żadnej instytucji, która będzie mnie pouczała w sprawach wiary. Kapłani to tylko ludzie, więc są 

grzeszni i omylni. Często modlę się i rozmawiam z Bogiem na łonie natury - w górach, w lesie, nad 

morzem - bo w tych miejscach bardziej czuję Jego obecność. Potrafię dostrzec Boga w porannym 

słońcu, w kroplach rosy na wiosennych kwiatach, w śpiewie ptaków. Kiedy się modlę na łonie przy-

rody, wydaje mi się, że całe stworzenie wielbi Boga wraz ze mną. Nie podoba mi się, że Kościół na-

rzuca na wiernych i kapłanów określone zasady zgodnie z którymi mają żyć..'' 

 

-Jakie macie odczucia, co do zachowania i postawy tego człowieka?  

-Jak myślicie, w jaki sposób można pomóc temu człowiekowi? 
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Teraz chciałabym zaprosić was do dynamiki. Chciałabym prosić 2 chętne osoby do siebie. (jeżeli nie ma 

takich osób animator sam wybiera z pośród uczestników). Resztę proszę, aby wstała i złapała się za ręce. 

Będziecie symbolizować Kościół.(animator zwraca się do dwóch chętnych bądź wybranych osób) Teraz 

proszę, abyście stanęli obok okręgu. Jedna/ Jeden z was będzie osobą pozbawioną życia w Kościele, a 

druga/ drugi szatanem. Odegramy teraz 2 scenki. Zadaniem diabła jest chwycić mocno samotną osobę i 

zabrać ją ze sobą. (osoba grająca szatana robi to bez problemu) Bardzo dobrze! Teraz zajmiemy się dru-

gą scenką. Proszę (animator mówi do uczestnika grającą osobę pozbawioną życia w Kościele) Ciebie 

abyś włączył/a się do kręgu symbolizującego Kościół. Teraz proszę (animator kieruje swoje słowa do 

osoby grającą diabła) spróbuj znowu złapać tą osobę i zabrać ją ze sobą (szatanowi pomimo starań nie 

udaje się) 

Dziękuje wszystkim za udział i zaangażowanie! 

(animator prosi uczestników, by wrócili na swoje miejsca) 

 

Wbrew temu co mogłaby sugerować nazwa, prawo kanoniczne nie jest wewnętrzną regulacją Kościoła 

Katolickiego jako instytucji. Kodeks Prawa Kanonicznego reguluje prawa i obowiązki wszystkich wier-

nych, którymi są „ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bo-

żym”. Są więc nim wszyscy ochrzczeni, niezależnie od tego czy jest się świeckim czy duchownym. Pra-

wo kanoniczne stanowi też, że chrześcijanie, zgodnie z własną każdego pozycją, są powołani do wypeł-

niania misji, jaką Bóg powierzył pełnić Kościołowi w świecie. Każdy z nas wierzących ma prawo i obo-

wiązek wspierać Kościół w głoszeniu Ewangelii. 

 

 (animator daje Pismo Święte i prosi jednego z uczestników o przeczytanie) 

„A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, 

rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Oj-

ciec mój, który jest w niebie. A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół 

mój, a bramy piekielne nie przemogą go.”  (Mt 16,16-18) 

 

-Jak rozumiecie te słowa? (Bóg-fundament, Piotr- część, odłamek skały) 

 

Ten fragment z Pisma jest na pewno każdemu znany. Jednak część osób nie rozumie go, ponieważ są 

różne interpretacje tego tekstu. Prowadzą one jednak do tego samego. Prawda, którą wyznał Piotr w 

imieniu wszystkich uczniów stanowi fundament wiary chrześcijańskiej. Fundament Kościoła zatem jest 

Boski, to oznacza zatem iż Pan dał nam Ewangelię i Kościół, a Kościół na podstawie Ewangelii dał nam 

Prawo kanoniczne. 

 

 

III. Działać 

Wiemy już dlaczego jest i jak potrzebne jest prawo kanoniczne. Jeżeli wiemy już, czym jest prawo kano-

niczne i jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu to spróbujmy nie podążać ślepo za przekonaniem 

„Chrystus-tak, Prawo Kościoła - nie”. Tak jak Jan Paweł II w Częstochowie, 4 czerwca 1997 roku 

ostrzegał, że "nie" powiedziane Kościołowi, jest również "nie" powiedzianym Chrystusowi. Zachęcał też, 

byśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła, który tworzymy, byśmy mówili "tak" Kościołowi, który prowa-

dzi nas ku życiu wiecznemu. Warto skupić się na tych słowach i zastosować je w życiu codziennym. 

 

Spójrzcie, tylko w Kościele będziemy bezpieczni, więc pamiętajmy, by zasady kościoła nas nie odpycha-

ły, gdyż to dzięki tym normom panuje porządek i odpowiednia dyscyplina a musimy wiemy, że tylko 

dzięki prawidłowym i odpowiednim murom można zbudować coś stałego. 

Regulaminy obejmują szkoły, urzędy czy inne instytucje tak i Kościół posiada swoje prawo, stworzone 

na fundamencie Ewangelii. 

 

 

Dowiedzieliśmy się, że prawo kościoła stawia wymagania oraz jest dla dobra wszystkich i porządku w 

samym Kościele. Teraz spróbujmy zastanowić się jakie zasady możemy wcielić w nasze życie…  
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Animator rozdaje uczestnikom małe karteczki i długopisy. Przez kilka chwil, w ciszy, wszyscy maja za 

zadanie zastanowić się: Jaką zasadę, zmianę chcielibyście wprowadzić do swojego życia, by było w nim 

więcej porządku? 

 

Animator podsumowuje: Zabierzcie ze sobą swoje postanowienie napisane na tych karteczkach i proszę 

abyście przynajmniej raz w ciągu dnia – może pod koniec dnia, podczas wieczornej modlitwy przeanali-

zowali napisane słowa.  

 

 

 

3. Hasło spotkania 

,, Pan chce nas zbawić przez Kościół" 

 

 

4. Piosenka spotkania 

,,Jezus daje nam zbawienie'' 

 

 

5. Zadanie apostolskie 

Zastanowię się jakie zasady ja chce wprowadzić do mojej codzienności. 

 

6. Modlitwa na zakończenie 

Pomódlmy się słowami modlitw, którą Jan Paweł II odmawiał codziennie aż do śmierci. 

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości 

Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, 

abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie  

oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską 

miłością ,o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 

Amen. 

 

 

  
 

 

 


